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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
19. Zastupitelstva města

konaného dne 18.9.2017

Dispozice s majetkem-nákup p.č. 3188/1 v k.ú. NMNM - cvklo Nečasova

V rámci projekční přípravy Cyklostezky ul. Nečasova vyvstala nutnost vykoupení stěžejních pozemků, jež nebyly

v majetku města, neboť záměrem vedení cyklotrasy je vytěsnit cyklisty z krajně nebezpečného úseku na

kruhovém objezdu na silnici I. třídy č.19. Tento záměr vychází ze schválené koncepce cyklotras v rámci Kraje

Vysočina. Za uvedeným účelem je navrhován přilušný výkup pozemku p.č.3788/1 v k.ú. NMNM, ve vlastnictví
manželů (dale jen vlastnici), ktery je již jednim z poslednich pozemků, ]ež jsou nezbytne pro realizaci

této akce.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
úplatný převod pozemku p.č.3788/1 trvalý travní porost o výměře 1280 m2 v k.ú.Nové Město na
Morave, a to z majetku manželů do majetku města Noveho

Města na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 128.000,-Kč.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádřenĺ: Odborem SMM je nákup pozemku, v návazností na odborem INV

připravovanou akci, doporučován.
RM č. 40 ze dne 24.7.2017 doporučila ZM ke schválení.

Na vědomi:

Předpokládaná doba trvání: 00:01

Text důvodové zprávy: Vlastníci vyslovili souhlas s odprodejem předmětného pozemku
pozemek p.č. 3788/1 bude dotčen záměrem pouze částečně, ale

vlastník podmínil odprodej pouze za přepokladu výkupu pozemku o celé
výměře) s tím, že požaduje 100,-Kč/m2, t.j. 1280 m2 x 100,- = 128

000,-Kč. Město uhradí rovněž správnĺ poplatek za návrh na vklad do KN.
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Projektovou dokumentaci na cyklotrasu ul. Nečasova bude zajišovat jako
investor Mikroregion Novoměstsko, přičemž náklady na zpracování jsou
předpokládány na 150 tis. Kč, z toho 1/2 dá Mikroregion Novoměstsko a
druhou polovinu zafinancuje město, které převede svůj podíl na účet
Mikroregionu. Ve finále pak Mikroregion daruje PD městu.

Materiál obsahuje: Příloha - snímek se zákresem- cyklo Nešasova( výkup ) (Veřejná,
Neanonymizovaná)

Materiál projednán: s vlastníkem pozemků
RM č.40 ze dne 24.7.2017

Přizváni:

httncv//eednnni nmnm 07/woi/QpnFirp9notinnr7 ‚fen utek erver irtinn tkL nnuu Tidc 19 flQ 9fl1 7



Vytvořil:TaťánaVinklerovA
Datum:03.07.201716:33

Měřltko:1:1000
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